
 

 

 

 

 

Hvordan utføres tanksanering?  
Kartlegging – er det risiko for forurensning? (Alder på tank, 
beliggenhet, om den er kontrollert jevnlig, type tank etc.). 
Hvordan er tilgjengeligheten for å komme til tanken? Er det 
kabler i luft eller bakke, eventuelle rørstrekk? Husk 
kabelpåvisning osv. Mannelokket åpnes, tanken rengjøres og gass 
sertifiseres. Det utstedes et sertifikat som gjør at tanken kan 
destrueres. OBS! Destruksjon må skje innen 24 timer.  
 
Etter at tanker er fjernet kontrolleres grunnen eller betongen 
under tanken visuelt og med lukt for å sjekke om det er tegn på at 
det har vært lekkasje. Er det ingen tegn, tas en kontrollprøve som 
sendes inn til analyse for å dokumentere at det ikke har vært 
forurensning. Rapport til kommune om at tanken ikke lenger 
finnes sendes inn, og sluttrapporter utarbeides som 
dokumentasjon for fremtidig bruk. 
 
Grunnundersøkelser og tiltaksplan:  
Alle prosjekter med forurenset grunn skal ha en tiltaksplan. 
Denne må utarbeides av kompetent personell. Området saneres i 
henhold til plan, og arbeidet dokumenteres. 
 
Er det en akutt forurensing eller det har vært en lekkasje så kan vi 
kartlegge, prøveta og foreta nødvendige vurderinger av funn og 
eventuelle videre tiltak ved å utarbeide miljøtekniske 
grunnundersøkelsesrapporter samt tiltaksplan. Vi utfører også de 
nødvendige saneringsarbeidene i forbindelse med akutt 
forurensning. 
 

Vi er 4 stykker, herav tre kjemikere som skriver slike rapporter til 
våre kunder. Vi har lang erfaring og er med i relevante forum for 
kompetanseutvikling innen fagområdet. 

Vi har høy kapasitet og gir i hovedsak fast pris på oppdragene. 

 

 

 

Fakta: 

Det er av miljøhensyn bestemt at oljefyrer og 

tanker skal fases ut til fordel for mer 

miljøvennlige løsninger. Det vil være forbud mot 

oljefyrer fra 2020. 

Tanker er omtalt i forurensingsforskriften med et 

eget kapittel om begrensning av forurensning som 

stiller krav til kontroll, rehabilitering og utskifting 

av nedgravde tanker. 

Med den ansvarlige menes den som er ansvarlig 

etter forurensningsloven § 7. Bruker av nedgravd 

oljetank er den ansvarlige dersom bruker skal 

sørge for vedlikehold og drift av oljetanken. Eier 

regnes alltid som ansvarlig dersom bruker ikke 

oppfyller sitt ansvar etter bestemmelsene i dette 

kapittelet. 

Den ansvarlige for en nedgravd oljetank skal gi 

skriftlig melding om tanken til kommunen. 

Det skal også gis skriftlig melding hvis den tas ut av 

bruk.  

Går det hull på tanken er det huseier som må 

betale for opprensking av grunnen – noe som kan 

bli meget kostbart. 

Eier kan bli økonomisk ansvarlig dersom 

vedkommende har kjøpt et hus som har en 

nedgravd fyringsoljetank i hagen, og denne 

begynner å lekke. Forurensning kan altså ha 

oppstått før ny eier kjøper, men det er ny eier som 

blir stilt økonomisk ansvarlig. 

Det er ikke alle forsikringsselskap som dekker en 

eventuell forurensning. 

Dersom det forekommer akutt utslipp som skaper 

forurensning skal det varsles til Kystverket, og 

tiltaksplan utarbeides før førsteinnsats utarbeides. 

Lovverket stiller strenge krav til grenseverdiene av 

forurensning der det skal være bolig eller 

skole/barnehage. I praksis skal det ikke være 

forurensning. 

Produktdatablad Tanksanering 

«Da er jobben utført av to hyggelige karer som var gode ambassadører for 

Ragn-Sells AS! De gjorde en utmerket jobb, de raket til og med ut hjulsporene 

etter lastebilen på gårdsplassen! Fantastisk!» 

 

http://www.ragnsells.no/defaultbox.aspx?pageId=150

